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Beantwoording artikel 34 vragen SP inzake het logeerhuis in Middelburg 
 
 
Geachte mevrouw Coret, 
 
Naar aanleiding van uw artikel 34 vragen over de ontwikkelingen rond logeeropvang op 
Walcheren en omgeving willen wij deze als volgt beantwoorden. 
 
1) Is het college op de hoogte van deze ontwikkeling? Zo ja, welke actie onderneemt het 

college hierop? Zo niet, is het college bereid om te kijken naar een mogelijke oplossing 
voor deze kinderen en dus hun ouders en eventuele andere gezinsleden? 

 
Het college is over deze ontwikkeling recent geïnformeerd via de stuurgroep van het project 
Walcheren voor Elkaar. Het probleem rond het logeerhuis in Middelburg is in april gemeld 
aan leden van de projectorganisatie, die dit hebben aangekaart bij het Zeeuwse 
transitieteam jeugdzorg. Dit team bereidt ondermeer de gemeentelijke contractering van 
zorgaanbieders 2015 voor. Het transitieteam heeft de zorg voor de logeerhuizen onderkend. 
Als actie is afgesproken om met een vertegenwoordiging vanuit het transitieteam en 
Walcheren voor Elkaar overleg te hebben met Philadelphia om tot een goede analyse van 
het probleem te komen. Dit overleg is in juni gepland. Het college wacht het resultaat van dit 
overleg af en zal u dan nader informeren. 
 
Gelet op het voorgenomen overleg is het prematuur om te kijken naar andere oplossingen.  
 
2) Gaat per 1-1-2015  “logeren”  wel of niet onder de verantwoordelijkheid van de 

gemeente vallen? 
 
In de ‘voorziening’ logeerhuizen verblijven nu jeugdigen en jongvolwassen die vanaf 2015 
onder de Jeugdwet en de Wmo komen te vallen. Dus onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Hierbij speelt ook dat in het kader van het Zeeuws transitiearrangement jeugd 
voor bestaande cliënten continuïteit van zorg in 2015 is afgesproken. Daarnaast zullen 
cliënten voor het logeerhuis onder verantwoordelijkheid van de Wet langdurige zorg 
(opvolger AWBZ) kunnen komen te vallen. Het is nu echter nog niet duidelijk hoe groot de 
populatie is die onder het ene of onder het andere regime komt te vallen. Voor het 
gemeentelijke deel is het Zeeuws transitieteam in overleg met zorgkantoor en 
zorgverzekeraar nog steeds bezig beter inzicht te krijgen in de detaillering van dit deel van 
het zorgveld.  



 

 

 
In aanvulling hierop is het vertrekpunt van de Walcherse gemeenten om in te zetten op 
maatwerkondersteuning, niet op het in stand houden van voorzieningen. Wij zijn van mening 
dat ‘logeren’ als bijzonder vorm van respijtzorg voor bepaalde cliënten een onderdeel kan 
zijn van een zorgarrangement op maat. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
 
de secretaris, 
 
 
  

de burgemeester, 

drs. H.W. Moerdijk RA A.M. Demmers-van der Geest 
 


